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Leia a notícia a seguir.
Bombeiros controlam incêndio em prédio comercial no centro de SP
Os bombeiros controlaram, por volta das 19h30 desta segunda-feira, o incêndio que atingiu o Edifício Esplanada, um prédio comercial
de cerca de trinta andares localizado na Rua Formosa, região do Vale do Anhangabaú (centro de São Paulo). O fogo começou por volta das
17h.
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Jair Paca de Lima, ao menos 68 pessoas sofreram intoxicação. A fumaça se espalhou
pela região. No total, 26 carros da corporação participaram do combate às chamas — alguns permanecem no local.
O prédio foi projetado em 1948 pelo arquiteto Lucjan Komgold. Abriga a sede do Instituto FHC, que contém documentos, livros e
arquivos pessoais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Ainda não há informações sobre eventuais danos ao acervo.
"Estamos avaliando a causa do incêndio", afirmou o comandante dos bombeiros. O foco do incêndio está no segundo subsolo, possivelmente
em um gerador.
Energia
Devido ao risco de explosão, a Eletropaulo cortou a energia do prédio e em vias da região: na Rua Guaianazes, na Avenida Rio Branco,
no Vale do Anhangabaú, na Praça Ramos Azevedo, na 24 de Maio, na Rua Aurora e na General Osório. A previsão da Eletropaulo é de que o
fornecimento seja restabelecido depois das 21h desta segunda.
Equipes do Corpo de Bombeiros resfriaram geradores de energia elétrica localizados na parte subterrânea do edifício.
Incêndio
O gerente de marketing Amauri de Souza, 27, conta que estava trabalhando quando as luzes começaram a piscar e, por fim,
apagaram. O alarme de incêndio foi acionado e, em seguida, os funcionários começaram a deixar o prédio. "A descida foi demorada, pois as
escadas são estreitas, havia muitas pessoas, e a iluminação era muito ruim", disse.
Fonte: www.folhauol.com.br?folha/cotidiano/ult95ul03999.shtml.

A partir da notícia, produza uma crônica narrativa.
Fato: uma das pessoas que frequentavam o prédio (trabalhador ou cliente) no momento do incidente auxilia no
salvamento de outra (trabalhador ou cliente).
Local: Incêndio no Edifício Esplanada
Você terá à disposição, para elaborar o enredo, sete personagens. Escolha apenas três:
Um funcionário de uma empresa de publicidade que funciona no prédio, casado, aproximadamente 30 anos, pai de uma filha recémnascida;
Um funcionário da limpeza do prédio, viúvo, sem filhos, de aproximadamente 50 anos;
Um soldado do corpo de bombeiros, solteiro, participando pela primeira vez de uma operação da corporação;
Uma mulher jovem, de 22 anos, cliente de uma das empresas que trabalha no prédio;
Um funcionário dos Correios, 25 anos, noivo, que fora ao prédio fazer uma entrega;
Um adolescente (menino ou menina) que acabara de sair de uma consulta com o dentista, que funciona no prédio;
Um ambulante que tinha uma banca permanente em frente ao prédio, 38 anos, bastante comunicativo e conhecido de quase todas as
pessoas que trabalham no prédio.

Siga as orientações:
1. texto em prosa;
2. uso de discurso direto e de discurso indireto;
3. narrador-observador;
4. as falas das personagens devem estar coerentes com suas características;
5. mínimo 25, máximo 35 linhas.
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